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	 Z	 wielką	 przyjemnością	 przed-
stwiamy	 dzieła	 oraz	 ich	 Twórców	 na-
szej	 pierwszej	 aukcji	 inauguracyjnej.	
Galeria	 Forbis	 zebrała	 nietuzinkowe	
propozycje	 twórcze	 oscylujące	 przede	
wszystkim	 wokół	 postaci	 kobiecej.	 Po-
nadto	 znajdą	 Państwo	 także	 przedt-
swienia	 abstrakcyjne	 czy	 wykraczające	
poza	 dekoracyjność,	 a	 niosące	 głębsze	
treści.	 Prezentujemy	 Państwu	 dzie-
ła	 znanych	 Artystów,	 a	 także	 zdolnych	
i	 rokujących,	 zaskakujących	 swoim	
stylem,	 warsztatem	 czy	 charakterem. 
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Krystyna ruminkiewicz
Nie ma takiego, nie ma takiej ...nitki, której by sobie nie okręciła wokół palcA

daria ostrowska
słońce jest dowodem, że istniejesz 2020 

anna sekuła
Sea of love 2020 

Irina Villim
Liberty  2020 

80x80, akryl, płótno

Daria	Alicja	Ostrowska	urodziła	się	w	1986	 r.	w	Li-
dzbarku	 Warmińskim.	 Obecnie	 mieszka	 i	 tworzy	
w	 Choroszczy	 koło	 Białegostoku.	 Ukończyła	 Pań-
stwowe	 Liceum	 w	 Olsztynie	 na	 kierunku	 ceramiki	
artystycznej,	 następnie	 Instytut	 Sztuk	 Pięknych	
UMW	 w	 Olsztynie	 –	 dyplom	 z	 malarstwa	 pt.	 „Iko-
na	 kobiety”.	 Jej	 prace	 znajdują	 się	 w	 kolekcjach	
prywatnych,	 jest	 uczestniczką	 cenionych	 targów	
sztuki	 organiozwanych	 przez	 American	 Friends	
of	 Warsow.	 Tematyką	 prac	 Darii	 jest	 głownie	 ko-
bieta	 –	 jest	 myślowym	 i	 emocjonalnym	 skrótem,	
metaforą	 miłości,	 nadziei	 i	 smutku.	 Inspiracją	
Artystki	 są	 ikony,	 dlatego	 duże	 znaczenie	 w	 jej	
twórczości	 odgrywa	 symbolika.	 Ustawienie	 po-
staci,	 gest	 stanowią	 pewnego	 rodzaju	 ceremonię.

80x60, olej, płótno

Krystyna	Ruminkiewicz	ur.	w	1961	roku.	Artysta	pla-
styk.	 Członek	 Związku	 Polskich	 Artystów	Malarzy	 i	
Grafików	.	Tworzy	w	różnych	technikach	malarskich.	
Inspiracje	 czerpie	 z	 podróży	 i	 licznych	 plenerów	
malarskich.	Ma	na	koncie	wiele	wystaw	indywidual-
nych	i	zbiorowych,	w	kraju	i	poza	granicami.	Między	
innymi	 w	 Belgii,	 Jordanii,	 Niemczech,	 na	 Słowacji,	
we	Włoszech	 i	 Francji	 .	 Od	 2012	 roku	 jest	właści-
cielką	 galerii	 autorskiej	w	 Koninie,	 gdzie	 prowadzi	
warsztaty	 plastyczne	 dla	 młodzieży	 i	 dorosłych.
Z	obfitej	 twórczości	pani	Krystyny	najbardziej	cha-
rakterystyczna	 jest	 seria	 jej	 obrazów	 przedstawia-
jących	kobiety.	Hipnotyzująca	wielość	twarzy,	przez	
które	 prześwieca	 jednak	 zawsze	 jedna	 kobieta,	
zupełnie	 jakby	 twarz	 kobiety	była	miejscem,	przez	
które	 piękno	 przenika	 do	 świata.	W	 każdej	 twarzy	
odnajdujemy	 manifestację	 wiecznej	 kobiecości.
Twarz	 kobiety	 jest	 głównym	 elementem	 two-
rzącym	 przekaz	 obrazu,	 nawet	 jeśli	 wyda-
je	 się	 wpleciona	 w	 mozaikę	 innych	 twarzy.	

100x100, akryl, technika własna,  płótno

Anna	Sekuła	urodziła	się	w	1979	r.	w	Strzelcach	Opol-
skich,	 gdzie	 mieszka,	 pracuje	 zawodowo	 i	 tworzy.	
Jest	absolwentką	Politechniki	Opolskiej.	Przygodę	z	
malarstwem	zaczęła	w	2018	roku.	Od	tej	pory	malo-
wanie	stało	się	jej	pasją,	którą	wciąż	rozwija,	a	warsz-
tat	doskonali	poprzez	poznawanie	nowych	technik	i	
odkrywanie	swoich	możliwości.	Uprawia	malarstwo	
sztalugowe	oraz	rysunek,	a	jej	ulubione	medium	to	
farba	 akrylowa.	 Fascynuje	 ją	 moc	 tworzenia,	 bawi	
się	barwą	i	formą.	W	swej	twórczości	próbuje	stwo-
rzyć	 klimat	 spokoju	 i	 harmonii,	 oddając	 odbiorcy	
radość,	 która	 towarzyszy	 jej	 podczas	 tworzenia.

100x150, technika własna, płótno, 2020 

Irina	 Villim	 jest	 absolwentką	 Studium	 Plastyczne,	 Projekto-
wania	 Wnętrz	 oraz	 Kursu	 Tatuażu.	 Jej	 pasją	 od	 dziecka	 jest	
malarstwo,	 które	 zdominowało	 obecnie	 jej	 życie	 zawodowe.
Prowadzi	 własną	 galerię	 oraz	 studio	 T.A.T.U.	 Ulubionym	 te-
matem	 jej	 prac	 jest	 człowiek,	 a	 w	 szczególności	 kobiety	
oraz	 ich	 emocje,	 które	 odzwierciedla	 na	 płótnie.	 Maluje	 wła-
sną	 techniką,	 przeważnie	 akryl	 na	 płótnie	 gruntując	 wcze-
śniej	 specjalnym	 podkładem	 na	 bazie	 betonu	 co	 nadaje	
dodatkowo	 charakter	 jej	 obrazom.	 W	 połączeniu	 z	 grubymi	
ramami	 odnajdują	 się	 idealnie	 w	 nowoczesnych	 wnętrzach.
Nakładanie	 farby	 odbywa	 się	 nie	 tylko	 pędzla-
mi,	 ale	 szpachlami	 oraz	 nierzadko	 również	 rękoma.
Współpracuje	 z	 projektantami	 i	 dopasowuje	 swoje	 obrazy	 do	
potrzeb	 klientów	 i	 zaaranżowanych	 przez	 nich	 	 	 	 wnętrzach.	
Maluje	często	duże	formaty	dochodzące	niekiedy	do	3	metrów.	



artur smoła
planety 

agnieszka zaśko
kobieta z bulterierem  2020 

kamil jaczyński
tv is lying  2020 

80x60, akryl, kolaż, płótno

Droga	 twórcza	 Agnieszki	 Zaśko	 była	 skompliko-
wana	 i	 wyboista,	 ale	 dała	 artystce	 możliwość	 wy-
rażania	 siebie,	 rozwoju,	 poszukiwań	 jak	 również	
autoterapii.	 Zamiłowania	 literackie	 sprawiły,	 że	
ma	 bibliotekarskie	 wykształcenie,	 mimo,	 że	 nie	
pracowała	 jak	 dotąd	 ani	 jednego	 dnia	 w	 tym	 za-
wodzie.	 Eksperymentuje	 w	 sztuce	 z	 różnymi	 ma-
teriałami,	 jej	 motywem	 rozpoznawczym	 są	 kolaże.

110×80, olej, płótno

Urodzony	 w	 1976	 r.	 w	 Pilźnie,	 związany 
z	 Tarnowem,	 z	 wykształcenia	 prawnik.	 Wytwo-
rzył	 własny,	 unikalny,	 styl	 charakteryzujacy	 się	
soczystymi,	 intensywnymi	 barwami	 i	 gemome-
tryzacją	 postaci.	 Jego	 wielowątkowe	 prace	 za-
wierają	 dużą	 dozę	 symboliki,	 a	 dbałość	 i	 precy-
zja	 to	 kolejne	 nieobdłączne	 elementy	 jego	 prac.

50x70, technika własna, płótno 2020 

Kamil	 Jaczyński	 –	 artysta	 plastyk	 zawodowo
związany	 z	 branżą	 muzyczną.	 Animator	 kultury	 i
sportu.	 Wykładowca	 i	 specjalista	 do	 spraw	 public
relations	 i	 marketingu	 muzycznego.	 Członek
Akademii	Fonograficznej,	Związku	Polskich	Artystów
Plastyków	 Polska	 Sztuka	 Użytkowa	 i	 Związku
Producentów	 Audio	 Video.	 Członek	 Komitetu
Głównego	Olimpiady	Cyfrowej.		Jego	twórczość	pla-
styczna	 to	 szeroko	 rozumiany	 neo-ekspresjonizm
tworzony	 przy	 użyciu	 technik	 miesza-
nych.	 Najczęściej	 z	 wykorzystaniem	 farb
akrylowych	i	gwaszy,	choć	pojawia	się	również	far-
ba	w	 sprayu	 oraz	markery.	 Tematyka	 prac	 to	 prze-
ważnie	 studium	 człowieka	 poddanego	 różnym
charakterystycznym	 deformacjom.	 To	 ko-
lorowy	 kalejdoskop	 emocji	 i	 charakterów
będący	 wynikiem	 codziennych	 obser-
wacji	 przeniesionych	 na	 papier	 i	 płótno.

paweł grabowski
protest 2020

150x120, akryl, płótno

Paweł	 Grabowski	 (1968)	 absolwent	 wrocław-
skiej	 ASP	 o	 wszechstronnych	 zainteresowaniach.
Rzeczywistość	 jest	 dla	 niego	 okazją	 do	 dobrej	 za-
bawy.	Nie	waha	się	próbować	swoich	sił	w	różnych	
dziedzinach	-	ale	w	każdym	projekcie	zostawia	swój	kre-
atywny	ślad.	Jedną	z	jego	ulubionych	form	spędzania	
wolnych	 chwil	 jest	 malarstwo.	 Ekspery-
mentuje	 z	 akwarelą,	 olejem	 oraz	 akrylem.	
Kobiece	 postacie	 są	 inspiracją	 do	 twórczego	 po-
szukiwania	 formy	 i	 harmonijnych	 zestawień	 barw.



bartłomiej baranowski
czarty zmory i potwory nr 5 2019 

agata hećman
talizman iv  2020 

hubert daniluk
pierwszy 2020

80x60 , technika własna, płótno

Artystka	na	co	dzień	tworzy		i	maluje		w	Szczecinie.	
Od	 kilku	 lat	 doskonale	 swoją	 technikę	 malarską.	
Struktura,	 światło,	 intuicja	 -	 	 to	 trzy	 nierozłączne	
elementy	 w	 mojej	 twórczości.	 Największą	 część	
mojej	 twórczości	 zajmują	 obrazy	 abstrakcyjne,	
monochromatyczne,	 oparte	 na	 odbicu	 światła	 od	
powierzchni,	 o	 głębokiej,	 trójwymiarowej	 fakturze.	
Aby	 nadać	 sztuce	mój	 styl	 i	 szczególną	 tożsamość	
używam	 własnych,	 autorskich	 technik	 oraz	 	 mate-
riałów.	 W	 mojej	 twórczości	 najbardziej	 zależy	 mi		
na	 tym,	 aby	 wyzwalała	 intensywne	 emocje,	 po-
budzała	 wyobrażnie	 i	 kierowała	 zmysły	 odbiorcy	
na	 odczuwanie.	 Obrazy,	 które	 tworzę	 zbudowane	
są	 z	 wielu	 warstw	 farby	 oraz	 innych	 materiałów	 ,	
kształtujących	 na	 powierzchni	 rzeźbiarską	 struk-
turę	 o	 wyjątkowych	 walorach	 dekoracyjnych.

40x40, technika mieszana, płótno

Urodzony	 w	 Szczecinku	 w	 1975	 roku.	 Absolwent	
konserwatorstwa	na	UMK	w	Toruniu.	Pracownik	Mu-
zeum	Ziemi	Wałeckiej	w	Wałczu	 –	 autor	wystaw	o	
tematyce	średniowiecznej.	Zajmuje	się	malarstwem,	
rysunkiem	,	a	także	rogownictwem	.	Autor	ilustracji	
do	wielu	publikacji	o	tematyce	średniowiecznej,	re-
gionalnej	oraz	dziecięcej.	Najlepiej	czuje	się	w	tech-
nikach	takich	jak	:	akryl,	akwarela,	kawa.	Jego	prace	
cieszą	się	uznaniem	w	kraju	jak	i	za	granicą.		Ma	na	kon-
cie	wiele	wystaw	zbiorowych	oraz	indywidualnych	.

50x100, technika własna, płótno
Hubert	 Daniluk,	 na	 co	 dzień	 zajmuje	 się	 ta-
tuowaniem	 prowadząc	 pracownię	 autorską.
Jest	 samoukiem,	 malarstwem	 za-
interesował	 się	 w	 maju	 2019	 roku.
Preferuje	 szeroko	 pojęty	 surrealizm.	
Dość	 duży	 nacisk	 w	 swoim	 malarstwie	
kładzie	 na	 element	 ludzki,	 tak	 w	 for-
mie	 ciała	 jak	 i	 w	 sferze	 emocjonalnej.
Interesuje	go	mroczna	strona	ludzkiego	postrze-
gania.	

          stanisław łakomski
historia chciwości 2020

70x100, technika mieszana, płótno
  

Stanisław Łakomski ur. 20.03.1992 r. - z wykształ-
cenia protetyk, admistratywista, pracownik kor-
poracji. Malowanie to jego pasja i odskocznia 
od rzeczywistości, sposób na przepracowanie 
problemów, pewna forma terapii oraz wyraże-
nie uczuć. Kocha malować i czuje w tym wolność.

Maluje w technice mieszanej głównie stosując farby 
akrylowe oraz narzędzia w postaci szpachelek oraz 
pędzli. Inspirują go kolory: żywe, bogate i szlachet-
ne oraz złoto jako coś ponadczasowego i ciepłego. 
Ulubioną wielkością obrazu jest  fotmat 70x100 
cm, ale nie boi się wyzwań z większymi czy mniej-
szymi rozmiarami.



tomasz kokott
silesia 2020 

lidia wnuk
lovers iii  2020

Adam marcin nowacki
panopticum (off black) 2020 

małgorzata igielska
rusałki  2020

80x60, akryl, płótno

Urodzony	w	Zabrzu	w	1983	r.	gdzie	dalej	mieszka	i	ma-
luje.	Spokrewniony	z	Teofilem	Ociepką	reprezentan-
tem	polskiego	prymitywizmu,	oraz	francuzkim	por-
trecistą	polskiego	pochodzenia	Paulem	Merwartem.
Po	 ukończeniu	 w	 2003	 Liceum	 Sztuk	 Plastycz-
nych	 o	 profilu	 wystawienniczym,	 kontynu-
ował	 naukę	 na	 Wydziale	 Artystycznym	 Uni-
wersytetu	 Śląskiego	 w	 Cieszynie	 i	 w	 2008	
uzyskał	 tytuł	 magistra	 sztuki	 z	 dziedziny	 Gra-
fiki	 Warsztatowej	 i	 Projektowania	 Graficznego.	
W	2010	ukończył	kierunek	Architektura	Wnętrz	i	Wzor-
nictwo	na	wydziale	Architektury	Politechniki	Śląskiej.
Realizował	 się	 jako	 projektant	 znaków	 identyfi-
kacji	 wizualnej	 w	 zabrzańskiej	 firmie	 Wirtualia.
Na	przełomie	2011	 i	2012	brał	udział	w	projekto-
waniu	 i	 realizacji	 wystaw	 czasowych	 w	 Muzeum	
Śląskim	w	Katowicach.	Od	2012	pracuje	 jako	 spe-
cjalista	 do	 spraw	 realizacji	 projektów	 w	 Willi	 Ca-
ro	 –	 jednym	 z	 oddziałów	 Muzeum	 w	 Gliwicach.

80x90, olej, płótno

Urodzona	 w	 1988	 r.	 absolwentka	 ASP	 w	 Gdańsku	
(dyplom	 w	 2013	 r.)	 mieszkanka	 Radzymina,	 ma-
larka	 i	 projektantka	 graficzna.	 Swoje	 prace	 wy-
stawiała	 m.in.	 w	 Gdańsku,	 Warszawie,	 Echirolles,	
Ljubljanie,	 Radzyminie,	 Wołominie.	 Zajmuje	 się	
różnymi	 obszarami	 malarstwa	 abstrakcyjnego,	 a	
także	 kolorystyczną	 figuracją	 i	 instalacjami	 świetl-
nymi.	 Prace	 figuratywne	 są	 wynikiem	 rozważań	
nad	otaczającym	nas	 światem	 i	 zjawiskami	 jakie	w	
nim	 zachodzą,	 zaś	 w	 nurcie	 abstrakcyjnym	 artyst-
ka	 czerpie	 inspiracje	 głównie	 z	 obserwacji	 natury.

70x90, olej na płótnie 

Urodzona	 w	 1986r.,	 ukończyła	 Wyzszą	
Szkołę	 Rzemiosł	 Artystycznych	 we	 Wro-
cławiu	 o	 kierunku	 Ochrona	 Dóbr	 Kultury.
Specjalizuje	 sie	w	obrazach	olejnych	 i	 akrylowych.	
Jest	 to	 kraina	 malarstwa	 powstalego	 pod	 wply-
wem	 zachwytu	 nad	 pięknem	 czlowieka	 i	 natury.

93x110, technika mieszana,
płótno naklejona na płytę  

Adam	Nowacki	ur.	1967	r.	w	Bydgoszczy.	Studia	odbył	
na	Wydziale	Malarstwa	 i	Grafiki	PWSSP	w	Gdańsku	
w	pracowni	projektowania	graficznego	prof.	Jerzego	
Krechowicza	oraz	w	pracowni	malarstwa	prof.	Hen-
ryka	Cześnika.	Dyplom	z	zakresu	malarstwa	uzyskał	
w	1994	r.,	 z	aneksem	w	dziedzinie	grafiki	warszta-
towej	prowadzonej	przez	prof.	Wiesława	Dębskiego. 
Ta	 ciekawa	 postać	 artystyczna	 nie	 daje	 się	 za-
szufladkować.	 Znakomity	 warsztat	 i	 wyszu-
kana	 tematyka	 niesie	 wiele	 treści	 i	 znaczeń.



Natali Masaliti
gold queen 2020 

adam barnel
złota dama, 2020

joanna misztal
skrzenie 2020 

80x40, olej, szlakmetal, płótno

Joanna	 Misztal	 ukończyła	 ASP	 we	 Wrocławiu	
na	 wydziale	 Ceramiki	 i	 Szkła.	 W  każdej	 jej	 pra-
cy	 widać	 umiłowanie	 do	 materii	 przestrzen-
nej.	 Bardzo	 wyraźna	 i  zróżnicowana	 faktura,	 oraz	
często	 używane	 różne	 odcienie	 złota	 nadają	 spe-
cyficzny	 i  niepowtarzalny	 wygląd	 malowanym	
przez	 nią	 obrazom.	 Prace	 autorki	 znajdują	 się	 w	
prywatnych	 kolekcjach	 w	 Polsce	 jak	 i  za	 granicą. 
 

50x40, olej, płótno

Urodzona	 w	 Niemczech	 w	 1985,	 ukończyła	 z	 wy-
różnieniem	 wydział	 malarstwa	 na  University	 of	
Architecture	and	Art.	Od	tego	czasu	pracuje   nad	in-
dywidualnym	 rozwojem	 artystycznym	 poświecając	
swoją	 uwagę	 w	 dużej	 części	 malarstwu	 olejnemu.	
Tematyka,	 która	 zajmuję	 Natali	 w	 jej	 malarstwie	
to	 przede	 wszystkim	 kobiety.	 Sama	 mówi	 o	 swo-
jej	 twórczości:	 „Lubię	 pracować	 nad	 portretami,	
aby	 odkryć	 piękno	 i	 blask	 kobiecej	 esencji”.	 W	
swojej	 pracy	 eksperymentuje	 z	 fakturą,	 techniką	
i	 kolorami,	 często	 używając	 szpachli,	 by,	 jak	 sama	
podkreśla:	 „nadać	 obrazom	 wibracji	 i	 struktury”.

100x50, akryl, szlakmetal, płótno

Artysta	 malujący	 pod	 pseudonimem	 Adam	 Barnel.	
Urodzony	1986	roku	w	Katowicach,	tworzący	w	nur-
cie	abstrakcjonizmu,	posługujący	się	głównie	farba-
mi	akrylowymi	oraz	własną	techniką	mieszaną,	w	któ-
rej	wykorzystuje	m.in.	płatki	złota,	szlagmetal	i	inne	
materiały.	Obrazy	artysty	przedstawiają	głównie	syl-
wetki	 kobiece	malowane	w	stonowanych	kolorach.

Andrzej sajewski
Mistress of the beauty  2020

80x80, olej na płycie z ramą

Andrzej	Sajewski.	Jego	prace	zdobią	domy	kolekcjo-
nerów	w	Polsce,	ale	też	Niemczech,	Włoszech,	Szwaj-
carii,	Rosji	i	Estonii,Holandii,	Chin.	Mniej	znany	w	ro-
dzinnej	Częstochowie, gdzie	wychował	się	i	skończył	
studia	 u	 prof.	 Niekrasza.	 Jego	malarstwo	 posiłkuje	
się	 literaturą	 i	 muzyką,	 przy	 której	 artysta	 tworzy. 
 



Marina Manas
Kobieta wśród drzew migdałowca 2020 

jean-michel calas
Follow me honey

Alvarez Gomez Domingo
Bailarina Sentada

52x68, pastel na papierze, drewniana rama

Urodzony	 w	 Barcelonie	 w	 1942	 roku.	 Samouk,	
od	 młodości	 znany	 był	 jako	 ilustrator,	 praco-
wał	 dla	 różnych	 wydawców	 książek	 i	 czasopism. 
Uczył	 się	 w	 klasach	 Circle	 Sant	 Lluch,	 doskona-
ląc	 swoje	 wrodzone	 zdolności	 a	   w	 1975	 roku	
rozpoczął	 swój	 nowy	 i	 ostatni	 etap	 jako	 malarz. 
Od	 tamtej	 pory	 odbywały	 się	 indywidualne	 wy-
stawy,	 w	 których	 kobieta	 była	 głównym	 tematem. 
Ulubiona	 postać,	 to	 postać	 kobieca. 
Jego	 postacie	 to	 stałe	 lub	 odnowione	 tajemnice. 
Być	 może	 z	 tego	 powodu,	 że	 jest	 kameralny,	 ko-
biety	 nadal	 stanowią	 otwartą	 przestrzeń	 inspiracji. 
Ich	 formalna	 perfekcja	 jest	 rodzajem	 podzi-
wu	 dla	 kobiecego	 ciałą,	 które	 ma	 piękne	 myśli. 

80x60, pastel, złota rama

Urodzona	 w	 Niemczech	 w	 1985,	 ukończyła	 z	 wy-
różnieniem	 wydział	 malarstwa	 na  University	 of	
Architecture	and	Art.	Od	tego	czasu	pracuje   nad	in-
dywidualnym	 rozwojem	 artystycznym	 poświecając	
swoją	 uwagę	 w	 dużej	 części	 malarstwu	 olejnemu.	
Tematyka,	 która	 zajmuję	 Natali	 w	 jej	 malarstwie	
to	 przede	 wszystkim	 kobiety.	 Sama	 mówi	 o	 swo-
jej	 twórczości:	 „Lubię	 pracować	 nad	 portretami,	
aby	 odkryć	 piękno	 i	 blask	 kobiecej	 esencji”.	 W	
swojej	 pracy	 eksperymentuje	 z	 fakturą,	 techniką	
i	 kolorami,	 często	 używając	 szpachli,	 by,	 jak	 sama	
podkreśla:	 „nadać	 obrazom	 wibracji	 i	 struktury”.

40x55, aerograf, ołówek, papier, dębowa rama

Artysta	 pochodzący	 z	 Francji	 (Marsylia).	 Jego	
przedstawienia	 kobiece	 cechuje	 nagość	 i	 sen-
sualizm	 .	 Zachwyca	 swoim	 warsztatem	 i	 umie-
jętnością	 niedopowiedzenia.	 	 Fantastycznie	
operuje	pastelą	wydobywając	z	niej	malarskość	.

marlena śleszyńska
damą być  2020

70x50, akryl na płótnie
 
Marlena	 Śleszyńska	 urodziła	 się	 w	 1998	 r.	 W	 Bia-
łymstoku	 i	 tu	 też	 tworzy.	 Od	 najmłodszych	 lat	 to-
warzyszyła	w	 jej	 życiu	 sztuka,	 która	 jest	w	niej	 do	
dziś.	 Rozpoczęła	 swoją	 drogę	 w	 Galerii	 im.	 Slen-
dzińskich	 w	 Białymstoku,	 zmierzając	 do	 Młodzie-
żowego	 Domu	 Kultury,	 gdzie	 zdobyła	 umiejętno-
ści	 w	 wielu	 dziedzinach	 sztuki.	 Jednak	 większość	
drogi	 przeszła	 sama,	 poszukując	pomysłu	 na	prze-
kaz	 tego	co	w	niej	drzemie.	Wie,	 że	 jest	 to	proces,	
nieodłączny	 element	 życia	 każdego	 człowieka.	


